Σύντομος οδηγός συναρμολόγησης του
τετρακόπτερου ELEV-8 V3 της Parallax, στα Ελληνικά
(Μετάφραση, Videos, Unboxing: Νίκος Γιαννακόπουλος gianakop@gmail.com)

Στο κείμενο αυτό θα βρείτε μία πολύ σύντομη επεξήγηση της συναρμολόγησης βασιζόμενη
κυρίως σε εικόνες αλλά και σε links με videos στην Ελληνική Γλώσσα. Η συναρμολόγηση έχει
8 τμήματα, τα οποία περιέχουν τα 30 συνολικά απαιτούμενα βήματα. Για κάθε ένα από τα 8 τμήμα
συναρμολόγησης υπάρχει ξεχωριστό video σε σχετικό link στην αρχή κάθε τμήματος καθώς
και στο τέλος αυτού του εγχειριδίου .
Σημείωση: Το αρχικό κείμενο καθώς και τα λεπτομερή βήματα της συναρμολόγησης είναι στα Αγγλικά και
βρίσκονται στον παρακάτω δικτυακό τόπο: http://www.learn.parallax.com/elev-8-v3-quadcopter-assemblyguide .

Τμήμα 1: Συναρμολόγηση των δοκών

(Βήμα 1 έως Βήμα 5)

Απαιτούμενα μέρη αυτής της φάσης συναρμολόγησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα
ενώ Video του τμήματος 1 στα Ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ: (Βήμα 1 έως Βήμα 5)
https://www.youtube.com/watch?v=kzqc-LdnlIg

Βήμα 1: Στερεωτική κόλλα Loctite® στις βίδες των
κινητήρων
Οδηγίες:
1. Χρησιμοποιώντας το κλειδί τύπου άλεν που παρέχεται στη συσκευασία,
αφαιρέστε προσεκτικά τη βίδα από κάθε κινητήρα.

2. Σε κάθε κινητήρα βάλτε μία μικρή ποσότητα κόλλας Loctite® στη βίδα και
προσεκτικά βιδώστε τη και σφίξτε τη πάλι πάνω στον κινητήρα .

3. Αφήστε την κόλλα Loctite® για 10 λεπτά. Θα είναι πλήρως στερεωμένη σε 24
ώρες.

Βήμα 2: Προσάρτηση κινητήρων στη βάση των κινητήρων
Οδηγίες:
1. Κρατήστε το ν κινητήρα στραμένο προς τα κάτω και τοποθετήστε το βάση
στήριξης του κινητήρα ώστε να ταιριάζουν οι τρύπες. Ίσως χρειαστεί να
αναποδογυρίσετε τη βάση ώστε να ταιριάζουν οι τρύπες.

2. Απλώστε στις τέσσερις βίδες της βάσης μία σταγόνα κόλλα Loctite® . Καλό είναι
να το κάνετε πάνω σε μία πετσέτα.

3. Περάστε τις βίδες από το κάτω μέρος της βάσης και βιδώστε τες στον κινητήρα
με ένα κατσαβίδι.

4. Επαναλαμβάνεται τη διαδικασία και για τους υπόλοιπους κινητήρες.

Βήμα 3: Πέρασμα των καλωδίων των κινητήρων μάσα από
τις δοκούς
Οδηγίες:
1. Περάστε τα καλώδια ενός κινητήρα μέσα από την ελαστική ροδέλα.

2. Σπρώξτε τη ροδέλα κοντά στον κινητήρα.

3. Περάστε τα καλώδια του κινητήρα μέσα στη μεγάλη τρύπα της δοκού προς την
αντίθετη κατεύθυνση.

4. Σπρώξτε τα καλώδια μέχρι να βγουν στη άλλη μεριά της δοκού.

5. Στερεώστε τη ροδέλα στην τρύπα της δοκού.

6. Επαναλάβετε τη διαδικασία στους άλλους τρείς δοκούς.

Βήμα 4: Βίδωμα κινητήρα με τη βάση και το μηχανισμό
προσγείωσης πάνω στους δοκούς
Οδηγίες:
1. Πέρασε μία βίδα #4-40 x 1 1/2” (η μεγαλύτερη βίδα) μέσα στην τρύπα κοντά στο
καλώδιο του κινητήρα, και μία #4-40 x 1 1/4” (η μεγαλύτερη βίδα) μέσα στην
απέναντι τρύπα της βάσης στήριξης του κινητήρα.

2. Πέρασε μία νάυλον ροδέλα και ένα “saddle washer” ροδέλα σε σχήμα σέλας (ο
μαύρος καμπυλωτός πλαστικός αντάπτωρας για τους δοκούς) στο κάτω μέρος
κάθε μίας βίδας

3. Βάλε τις βίδες στις τρύπες της δοκού και πέρασέ τες από την άλλη μεριά

4. Πάρε την κοντή πλευρά του μηχανισμού προσγείωσης και πέρασέ τον μέσα στη
βίδα δίπλα στα καλώδια του κινητήρα και κατόπιν βίδωσε το παξιμάδι
ασφαλείας.

5. Πέρασε τη μεταλική ροδέλα στην άλλη βίδα και βίδωσε το παξιμάδι
ασφαλείας.

6. Χρησιμοποίησε κατσαβίδι και το μικρό κλειδάκι για να σφίξεις τις βίδες.

7. Επανέλαβε για τους άλλους τρεις δοκούς.

Βήμα 5: Τοποθέτηση τάπας του σωλήνα της δοκού.
Οδηγίες:
1. Πάρε μία τάπα κε φέρε την στο άνοιγμα της δοκού κοντά στον κινητήρα

2. Πίεσε την τάπα στην τρύπα της δοκού μέχρι να ασφαλίσει.

3. Επανέλαβε για τις άλλες τρεις δοκούς.

Τμήμα 2: Συναρμολόγηση του σασί

(Βήμα 6 έως Βήμα 9)

Απαιτούμενα μέρη αυτής της φάσης συναρμολόγησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα
ενώ Video του τμήματος 2 στα Ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ: (Βήμα 6 έως Βήμα 9)
https://www.youtube.com/watch?v=Ov0Ap_IfydE

Βήμα 6: Προετοιμασία της επάνω βάσης του σασί
Οδηγίες:
1. Κολλήστε ένα κομμάτι αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος του επάνω πιάτου του
σασί ακριβώς στην από πίσω μεριά που βρίσκεται χαραγμένη με λευκά
γράμματα η ένδειξη “FRONT” .

2. Κρατώντας το πιάτο του σασί με το πάνω μέρος “Front” προς το μέρος σας,
τοποθετήστε τις βίδες 1 3/8” (μικρότερες) στις τρύπες με τους κόκκινους κύκλους
και τις βίδες 1 5/8” (ή 1 3/4") (μεγάλες) στις τρύπες με τους μπλε κύκλους.

3. Βάλτε ένα βιβλίο ή κουτί (όπως φαίνεται εδώ με το σφουγγάρι) πάνω από το
πιάτο ώστε να κρατάει τις βίδες καθώς θα το αναποδογυρίσετε.

4. Αφού το αναποδογυρίσετε περάστε μέσα σε κάθε βίδα τη νάιλον ροδέλα και τη
ροδέλα τύπου σέλλας «saddle washer».

Βήμα 7: Σύνδεση των δοκών στη πάνω βάση
Οδηγίες:
1. Πάρτε ένα ασημένιο δοκό και περάστε τον στο μπροστινό δεξί ζευγάρι από βίδες
έτσι ώστε ο μηχανισμός προσγείωσης να βλέπει προς τα πάνω

2. Κάντε το ίδιο με τον άλλο ασημένιο δοκό στο μπροστινό αριστερό ζευγάρι βίδες.

3. Τοποθετήστε με τον ίδιο τρόπο τους μπλε δοκούς στα δύο ζεύγη από τις πίσω
βίδες.

Βήμα 8: Προσάρτηση της κάτω βάσης του σασί
Οδηγίες:

1. Πάνω από κάθε βίδα περάστε μία νάιλον ροδέλα και μία ροδέλα τύπου σέλλας

2. Περάστε το κάτω πιάτο του σασί μέσα στις βίδες και προσέξτε ώστε η δεύτερη
τετράγωνη τρύπα (δίπλα από την κεντρική) να βλέπει προς τα εμπρός προς τη
μεριά των ασημένιων δοκών.

3. Περάστε τους μηχανισμούς προσγείωσης στις εξωτερικές βίδες.

4. Βιδώστε με τα παξιμάδια ασφαλείας και τις 8 βίδες.

5. Χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδάκι και ένα κατσαβίδι σφίξετε τις βίδες.

Βήμα 9: Βάζοντας τους ιμάντες δεσίματος της μπαταρίας και
τα μαξιλαράκια αφρού
Οδηγίες:
1. Χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι κόφτε το μαξιλαράκι αφρού στη μέση.

2. Προσανατολίστε το ELEV-8 ώστε η κάτω –μπροστινή μεριά να είναι στην
απέναντι πλευρά μακριά σας.

3. Αφαιρέστε το προστατευτικό του αυτοκόλλητου από κάθε κομμάτι στα
μαξιλαράκια αφρού και κολλήστε τα στο σασί όπως φαίνεται παρακάτω.

4. Πάρτε την μία ταινία ασφάλισης της μπαταρίας και περάστε την μέσα από το
κάτω μέρος του σασί όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

5. Ξαναπεράστε την ταινία μέσα από την τρύπα του σασί όπως φαίνεται παρακάτω.

Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία και για την άλλη ταινία ασφάλισης της
μπαταρίας στην απέναντι πλευρά του ELEV-8.

Τμήμα 3: Σύνδεση των ESCs

(Βήμα 10 έως Βήμα 12)

Απαιτούμενα μέρη αυτής της φάσης συναρμολόγησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα
ενώ Video του τμήματος 3 στα Ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ: (Βήμα 10 έως Βήμα 12)
https://www.youtube.com/watch?v=1p9fzxBgC0I

Βήμα 10: Σύνδεση των ESCs με τους κινητήρες
Οδηγίες:
1. Διευθετήστε τα καλώδια των κινητήρων ώστε να βγαίνουν στην δεξιά πλευρά της
κάθε δοκού.

2. Συνδέστε το ESC με το σετ των τριών καλωδίων σπρώχνοντας κάθε ένα καλώδιο
σε κάθε μία από τις τρεις υποδοχές του ESC.

3. Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία για κάθε ένα από τα τρία εναπομείναντα
ESC με κάθε ένα από τα τρία αναπομείναντα σετ καλωδίων.

Βήμα 11: Βάζοντας ετικέτες στα καλώδια σήματος των ESCs
Οδηγίες:
1. Με ένα μαρκαδόρο αριθμήσετε τα καλώδια σήματος του κάθε ESC (τα
συνεστραμμένα μαύρο –λευκό καλώδια), βάζοντας τους ίδιους αριθμούς 1,2,3,4
που βρίσκονται στο επάνω μέρος του σασί.

Βήμα 12: Δρομολογώντας τα καλώδια σήματος των ESCs μέσα από
το σασί
Οδηγίες:
1. Περάστε τα καλώδια σήματος του κάθε ESC μέσα από την κεντρική τρύπα του
επάνω μέρους του σασί και προς τη μεριά ανάμεσα στους κινητήρες 2 και 3.

Τμήμα 4: Συναρμολογώντας το σύστημα απομόνωσης (Βήμα 13 έως Βήμα 16)
Απαιτούμενα μέρη αυτής της φάσης συναρμολόγησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα ενώ Video
του τμήματος 3 στα Ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ: (Βήμα 13 έως Βήμα 16)
https://www.youtube.com/watch?v=AWoSzQ5RC6Q

Βήμα 13: Βιδώνοντας τα Standoffs πάνω στη μονωτική
βάση
Οδηγίες:Βάλτε μία μικρή σταγόνα κόλλας Loctite® σε κάθε ένα standoff.

2. Περάστε τη βίδα στην τρύπα που δείχνει η παρακάτω εικόνα. Βιδώστε ένα
standoff από την απέναντι πλευρά κρατώντας το με μία πένσα ενώ με το
κατσαβίδι σφίξτε με το άλλο χέρι μέχρι να νιώσετε αντίσταση και μετά στροφή ¼ .

3. Επαναλαμβάνετε το ίδιο για τα υπόλοιπα τρία standoffs.

Βήμα 14: Τοποθέτηση του ελεγκτή πτήσης (Flight Controller ) και
της πλακέτας διανομής ενέργειας
Οδηγίες:
1. Περάστε τις νάιλον βίδες μέσα στις τρύπες της πλακέτας του ελεγκτή πτήσης.

2. Κρατώντας τις βίδες στη θέση τους (με το χέρι η με λίγο αυτοκόλλητο),
προσεκτικά γυρίστε ανάποδα τον ελεγκτή πτήσης.

3. Περάστε τις νάιλον 3/16" ροδέλες μέσα σε κάθε βίδα.
4. Περάστε την πλακέτα διανομής τάσης μέσα από τις βίδες, έτσι ώστε η πλευρά με
τα γράμματα και φίρμα να βλέπουν προς τα πάνω.
5. Περάστε νάιλον ροδέλες 1/8" μέσα στις 4 βίδες.

6. Περάστε το συναρμολογημένο πιάτο μόνωσης μέσα στις τέσσερις βίδες με τα
standoffs να βλέπουν προς τα κάτω.
7. Βιδώστε τις νάιλον βίδες σε κάθε μία από τις τέσσερις βίδες και σφίξτε με ένα
κατσαβίδι.

Βήμα 15: Εγκατάσταση του καλωδίου τάσης του ελεγκτή
πτήσης
Οδηγίες:
1. Κρατήστε το συναρμολογημένο σύστημα απομόνωσης προς τα κάτω, έτσι ώστε
το μπροστινό μέρος του ελεγκτή πτήσης να βλέπει μακριά από εσάς.
2. Προσεκτικά περάστε το καλώδιο στην αριστερή πλευρά ανάμεσα από το πιάτο
απομόνωσης και την πλακέτα διανομής τροφοδοσίας, και βυσματώστε το στην
υποδοχή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος (μακριά από εσάς). Προσέξτε εδώ
το λευκό καλώδιο να βλέπει προς τα μέσα, όπως φαίνεται στη εικόνα.

3. Αναποδογυρίστε τη συναρμολόγηση και βυσματώστε το ελεύθερο άλλο άκρο του
καλωδίου στο βύσμα Vin στον ελεγκτή πτήσης.

Βήμα 16: Κάλυψη αισθητήρων και εγκατάσταση του
καλύμματος του ελεγκτή πτήσης
Οδηγίες:
1. Χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι κόβουμε το σφουγγαράκι στη μέση.

2. Τοποθετήστε το σφουγγαράκι πάνω στον ελεγκτή πτήσης ώστε να καλύπτει το
βαρόμετρο (Τοποθετήστε το στο σημείο όπως ακριβώς φαίνεται στην παρακάτω
φωτογραφία.)

3. Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από το διαφανές κάλυμμα του ελεγκτή
πτήσης.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω από το συναρμολογημένο σύστημα μόνωσης
ώστε να ταιριάζουν οι τρύπες για τις βίδες. Σιγουρευτείτε ότι το βαλάκι που δείχνει
μπροστά πάνω στον ελεγκτή πτήσης συμφωνεί με τα γράμματα.

5. Περάστε τις βίδες και βιδώστε με ένα κατσαβίδι.

Τμήμα 5: Εγκατάσταση των ηλεκτρονικών (Βήμα 13 έως Βήμα 16)
Απαιτούμενα μέρη αυτής της φάσης συναρμολόγησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα
ενώ Video του τμήματος 3 στα Ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ: (Βήμα 17 έως Βήμα 20)
https://www.youtube.com/watch?v=bbFokyzxp_0

(Σημείωση : Η Parallax σε αυτό το τμήμα συνιστά για δέκτες τους Spektrum AR610
και AR8000. Στο video χρησιμοποιώ έναν διαφορετικό δέκτη, τον R9D της RadioLink)

Βήμα 17: Εγκατάσταση συστήματος απομόνωσης
κραδασμών

Οδηγίες:
1. Αργά και προσεκτικά περάστε τον αποσβεστήρα κραδασμών σε κάθε μία από τις
μεγάλες τρύπες στο επάνω μέρος του σασί.

2. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο σύστημα απομόνωσης επάνω στο σασί με
την μπροστινή πλευρά να δίνει προς τα εμπρός (στους ασημένιους δοκούς)

3. Προσεκτικά τοποθετήστε το πάνω μέρος του κάθε αποσβεστήρα μέσα από την
αντίστοιχη τρύπα του πιάτου απομόνωσης.

Βήμα 18: Σύνδεση των ESCs με την πλακέτα διανομής ενέργειας
και τον ελεγκτή πτήσης.

Οδηγίες:
1. Βυσματώστε και τα τέσσερα ESC στην πλακέτα διανομής τροφοδοσίας. Το
κόκκινο (θετικό) καλώδιο πρέπει να βυσματωθεί στη θέση που είναι
μαρκαρισμένη με το σύμβολο (+), και το μαύρο (αρνητικό) καλώδιο πρέπει να
βυσματωθεί στο σύμβολο (-) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

2. Προσανατολίστε το ELEV-8 έτσι ώστε έχετε μπροστά σας τη δεξιά του πλευρά.
Εντοπίστε τις ακίδες των ESCs / με την κεφαλίδα AUX στη δεξιά πλευρά του
ελεγκτή πτήσης (η πλευρά που βρίσκεται πλησιέστερα προς εσάς)
3. Πάρτε το καλώδιο σήματος του ESC που το έχετε αριθμήσει με 1 και βάλτε το
στην πιο αριστερή υποδοχή (Είναι επισημασμένη με 1 πάνω στην πλακέτα του
ελεγκτή πτήσης) Εισάγετε κάθετα το βύσμα του καλωδίου ώστε το μαύρο
καλώδιο να είναι προς τα κάτω και το άσπρο προς τα πάνω.

4. Βάλτε τα επόμενα εναπομείναντα καλώδια με τη σειρά (1-2-3-4) διατηρώντας τον
ίδιο προσανατολισμό (μαύρο κάτω, άσπρο πάνω).

Βήμα 19: Προσάρτηση και σύνδεση του δέκτη του
ραδιοπομπού
Σε αυτό το βήμα θα συνδέσετε τα καλώδια σήματος του δέκτη του ραδιοπομπού με τον
ελεγκτή πτήσης του ELEV-8, και θα τοποθετήσουμε το δέκτη πάνω στο σασί.
(Σημείωση: Η Parallax σε αυτό το τμήμα συνιστά για δέκτες τους Spektrum AR610
και AR8000. Στο video χρησιμοποιώ έναν διαφορετικό δέκτη, τον R9D της RadioLink)
Ο κάθε ένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του πομποδέκτη σε αυτό τη βήμα. Ένας
τυπικός δέκτης έχει τα εξής κανάλια Throttle-Aileron-Elevator-Rudder-Gear-AUX 1.
Η σειρά που πρέπει να συνδεθούν πάνω στον ελεγκτή πτήσης του ELEV-8 V3 φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα:

Οδηγίες:
1. Βυσματώστε τα έξι καλώδια (τριπλού χρώματος λευκό κόκκινο μαύρο) πάνω
στον ελεγκτή πτήσης με τα βύσματα κάθετα με το λευκό προς τα πάνω , κόκκινο
μέση και το μαύρο κάτω και με τη σειρά: THRO-AILE-ELEV-RUDD-GEAR-AUX

2. Περάστε τα καλώδια στο κάτω μέρος του σασί μέσα από την κεντρική τρύπα
συνδέοντάς τα με τις αντίστοιχες υποδοχές Throttle, Aileron, Elevator, Rudder,
Gear και AUX του δέκτη σας. (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη
σας). Κατόπιν ασφαλίστε το δέκτη σας πάνω στο σασί χρησιμοποιώντας τα
δεματικά καλωδίων.

Οδηγίες για την κεραία / και για δορυφορικό δέκτη
Αν ο δέκτης σας έρχεται με μακριά κεραία, μπορείτε να την προσαρτήσετε στο σασί
όπως φαίνεται παρακάτω:

Αν ο δέκτης σας έρχεται με δορυφορική κεραία, μπορείτε να την προσαρτήσετε στο
σασί όπως φαίνεται παρακάτω:

Προσοχή: Για του δέκτες Spektrum AR610 και AR8000 δείτε αναλυτικότατες οδηγίες
στο site της Parallax στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.learn.parallax.com/elev-8v3-quadcopter-assembly-guide/step-19-connect-and-mount-your-radio-receiver .

Βήμα 20: Σύνδεση του καλωδίου ενέργειας της
πλακέτας διανομής ενέργειας και ασφάλιση μπαταρίας
Οδηγίες:
1. Βυσματώστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πλακέτα διανομής τάσης όπως
φαίνεται παρακάτω (προσοχή με τις θέσεις θετικό και αρνητικό):

2. Με το ELEV-8 αναποδογυρισμένο περάστε τη μπαταρία μέσα από τους ιμάντες
ασφάλισης έτσι ώστε τα καλώδια της μπαταρίας μα είναι προς το πίσω μέρος του
ELEV-8.

3. Πάρτε το ένα μέρος του ιμάντα τραβήξτε τον ώσπου να σφίξει και ασφαλίστε τον.

4. Επαναλαμβάνετε το ίδιο και με τον άλλο ιμάντα.

Τμήμα 6: Λογισμικό και Firmware
Απαιτούμενα μέρη αυτής της φάσης συναρμολόγησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα
ενώ Video του τμήματος 3 στα Ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ: (Βήμα 21 έως Βήμα 24)
https://www.youtube.com/watch?v=_IRgQt9uYwM&list=PLRym4npaIxOF-mCUqWyvEIQvlhidqOdqJ&index=6

Όλα τα λογισμικά αυτού του βήματος παρέχονται δωρεάν από το site της Parallax

Βήμα 21: Διαμόρφωση του πομπού και σύζευξη με το δέκτη
(Σημείωση: Η Parallax σε αυτό το τμήμα συνιστά για πομπό τον Spektrum DXe και
δέκτες τους Spektrum AR610 και AR8000. Στο video χρησιμοποιώ διαφορετικό
πομπό τον AT-9, και δέκτη τον R9D της RadioLink).
Και σε αυτό το βήμα ο κάθε ένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του πομποδέκτη. Ο
ραδιοπομπός ΑΤ-9 για παράδειγμα έχει έτοιμη επιλογή για χρήση τετρακόπτερου και
δεν απαιτεί σχεδόν καμία επιπλέον ρύθμιση. Γενικά όμως σε ένα οποιοδήποτε
ραδιοπομπό οι τυπικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε προκειμένου να κατευθύνεται
ένα τετρακόπτερο είναι:

Ρυθμήσεις ραδιοπομπού:
Box Model Type
End Point
(Travel)
Adjustment

Channel
Reverse

Trims & SubTrims
Dual-Rates
(D/R)
Exponential
Gear Channel
Control

ACRO (Plane
Mode)
Spektrum: 125% for
all channels
Others: Unknown
(let us know what
works for you!)
Spektrum: Aileron,
Rudder, Gear, Aux
1
Others: Unknown
(let us know what
works for you!)
Centered
100% (Disabled)
None
3-Position Switch

Για τους ραδιοπομπούς Spektrum DX6 & DX7 που συνιστά η Parallax αναλυτικότατες οδηγίες
διαμόρφωσης και σύζευξης δίνονται στον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://www.learn.parallax.com/elev-8-v3-quadcopter-assembly-guide/step-21-configure-transmitter-andbind-receiver

Βήμα 22: Εγκατάσταση λογισμικού
Σε αυτό το βήμα επισπευτείτε το site της Parallax στην τοποθεσία:
http://www.learn.parallax.com/elev-8-v3-quadcopter-assembly-guide/step-22-install-software Κατεβάστε
και εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας τρία λογισμικά:

Εγκαταστήστε το Simple IDE:
1. Κατεβάστε το SimpleIDE 1.0 RC2 για Windows http://www.learn.parallax.com/elev-8v3-quadcopter-assembly-guide/step-22-install-software

2. Τρέξτε τον installer.

Εγκαταστήστε ELEV-8 Flight Controller Firmware
1. Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση του ELEV-8 Flight Controller Firmware
https://www.parallax.com/downloads/elev-8-flight-controller-firmware

2. Τρέξτε τον installer.

Εγκαταστήστε GroundStation της Parallax
1. Κατεβάστε το Parallax GroundStation Installer Sources and Parallax
GroundStation Installer V100 https://www.parallax.com/downloads/parallax-groundstationsoftware-windows

2. Τρέξτε και τους δύο installers με την παραπάνω σειρά.

Βήμα 23: Εγκατάσταση και ενημέρωση του Firmware
Οδηγίες:
1. Συνδέστε τον ελεγκτή πτήσης του ELEV-8 με την USB θύρα του υπολογιστή σας
με ένα USB καλώδιο.

2. Περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής να εγκαταστήσει τα απαιτούμενα προγράμματα
οδήγησης (drivers) και να σας πει “Η συσκευή σας έτοιμη προς χρήση“
3. Πηγαίνετε εκεί που εγκαταστήσατε το firmware στον υπολογιστή σας, στο βήμα
22, και κάντε διπλό “κλικ” στο αρχείο ELEV8-Main.side το οποίο θα ανοίξει με την
εφαρμογή SimpleIDE.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Load EEPROM & Run. Μόλις η φόρτωση του
ολοκληρωθεί θα εμφανιστεί “Loading Done” στο κάτω μέρος του παραθύρου και
τότε μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή SimpleIDE.

Βήμα 24: Διαμόρφωση του ελεγκτή πτήσης Flight
Controller
Οδηγίες:
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Radio Setup.

Πριν προχωρήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει το Βήμα 21: Διαμόρφωση του
πομπού και σύζευξη με το δέκτη
2. Επιλέγετε τον τύπο του δέκτη σας από το drop-down menu. Οι περισσότεροι
δέκτες είναι PWM.

3. Σιγουρευτείτε ότι ο πομπός σας είναι ανοικτός (και επιλέγετε το μοντέλο με τις
ρυθμίσεις που κάνατε στο βήμα 21). Επίσης φροντίστε όλα τα «trims» να είναι
“μηδέν” ή “κέντρο”. Σε όλους τους ραδιοπομπούς οι διακόπτες των trim είναι
όπως φαίνονται παρακάτω:

4. Μετά κάντε κλικ στην επιλογή “Reset” μέσα στο λογισμικό. Κινήστε τους μοχλούς
του πομπού για να επαληθεύσετε ότι τα σήματά τους λαμβάνονται από τον
ελεγκτή πτήσης. Καθώς κινείτε τους μοχλούς του πομπού κινούνται και οι μοχλοί

στην οθόνη του λογισμικού. Πιθανόν να κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση αλλά
είναι εντάξει προς το παρόν.
5. Κατόπιν ελέγξτε τους διακόπτες και τα κουμπιά του πομπού σας ποιο αντιστοιχεί
που επάνω στο λογισμικό.
6. Μόλις αναγνωρίσετε και το κανάλι Gear μπορείτε να προχωρήσετε στην
αρχικοποίηση calibration. Κάντε κλικ στο κουμπί “Calibrate”. Το κάτω μέρος της
οθόνης θα εμφανίσει πορτοκαλί πλαίσιο με οδηγίες και ένα μετρητή αντίστρωφης
μέτρησης του χρόνου.

7. Στο πομπό σας γυρίστε προς τα πάνω το διακόπτη Gear (και αν απαιτείται
οποιοδήποτε βοηθητικό διακόπτη Aux η κουμπί) και σπρώξτε και τους δύο
μοχλούς πάνω και δεξιά. Κρατήστε τους εκεί μέχρι να τελειώσει ο μετρητής
χρόνου και το λογισμικό GroundStation σας δώσει νέες οδηγίες για το τι θα
κάνετε.

8. Η επόμενη οδηγία στην οθόνη θα σας ζητήσει να κινήσετε τους μοχλούς σε
αντίθετη κατεύθυνση.

9.
Κατεβάστε τον διακόπτη Gear κάτω (και αν απαιτείται οποιοδήποτε βοηθητικό
διακόπτη Aux η κουμπί) και σπρώξτε και τους δύο μοχλούς κάτω και αριστερά.
Κρατήστε τους εκεί μέχρι να τελειώσει ο μετρητής χρόνου και πορτοκαλί πλαίσιο
στην οθόνη του λογισμικού εξαφανιστεί.







Μόλις η διαδικασία του calibration ολοκληρωθεί, κινήστε τους δύο μοχλούς και
τον διακόπτη Gear για να βεβαιωθείτε ότι οι μοχλοί και οι διακόπτες δείχνουν το
πλήρες εύρος κίνησης. Εάν δεν γίνεται αυτό, μπορεί να συμβαίνει ένα από τα
παρακάτω:
Δεν πατήθηκαν σωστά οι μοχλοί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της
βαθμονόμησης
Ένας διακόπτης που δεν είχε εντοπιστεί ως διακόπτης Gear ή Aux είχε γυρίσει
κατά τη βαθμονόμηση
Το καλώδιο μεταξύ του δέκτη και του ελεγκτή πτήσης ήταν χαλαρωμένο ή
αποσυνδεδεμένο

11.
Αν οι μοχλοί και διακόπτες σας δεν δείχνουν το πλήρες εύρος κίνησης
αφού έχετε ακολουθήσει τα βήματα βαθμονόμησης, προσπαθήστε να εντοπίσετε
και να διορθώσετε το σφάλμα και επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία
βαθμονόμησης
12.
Όταν τελειώσετε με τις ρυθμίσεις του πομπού σας και όλα φαίνονται να
λειτουργούν σωστά κάντε κλικ στο κουμπί “Upload Changes” στο κάτο μέρος της
οθόνης.

Τμήμα 7: Διαμόρφωση των ESCs
Απαιτούμενα μέρη αυτής της φάσης συναρμολόγησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα
ενώ Video του τμήματος 3 στα Ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ: (Βήμα 25 έως Βήμα 27)
https://www.youtube.com/watch?v=BlXkkNexXsM

Βήμα 25: Αρχικοποίηση των ESCs και εύρος γκαζιού
Οδηγίες:
1. Συνδέστε τον ελεγκτή πτήσης του ELEV-8 με την USB θύρα του υπολογιστή σας
με ένα USB καλώδιο.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Parallax GroundStation και πηγαίνετε στην καρτέλα
System Test.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Throttle Calibration. Ην η μπαταρία σας είναι
συνδεδεμένη αποσυνδέστε την. Μόλις η μπαταρία αποσυνδεθεί, κάντε κλικ στο
κουμπί Throttle Calibration δεύτερη φορά.
4. Η οθόνη του GroundStation θα σας πει να συνδέσετε την μπαταρία πάλι. Μόλις
συνδέσετε την μπαταρία θα ακούσετε μία σειρά από ήχους – αυτό είναι
φυσιολογικό. Περιμένετε να σταματήσουν όλοι οι ήχοι για να προχωρήσετε.
5. Μόλις σταματήσουν οι ήχοι κάντε κλικ στο κουμπί Throttle Calibration και πάλι.
θα ακούσετε και πάλι άλλη μία μία σειρά από ήχους – αυτό είναι φυσιολογικό.
Περιμένετε να σταματήσουν όλοι οι ήχοι για να προχωρήσετε
6. Μόλις θα έχετε τελειώσει με το throttle calibration, αποσυνθέστε τη μπαταρία και
το USB καλώδιο και περιμένετε τουλάχιστον 10 δέκα δευτερόλεπτα να
ολοκληρωθεί ο τερματισμός.

Βήμα 26: Αρχικοποίηση φοράς περιστροφής κινητήρων
Οδηγίες:

Προσοχή! Οι προπέλες δεν πρέπει ακόμη να τοποθετηθούν στο ELEV-8 v3. Αν τις
έχετε τοποθετήσει ξαναβγάλτε τες για να συνεχίσετε παρακάτω.
1. Συνδέστε τον ελεγκτή πτήσης του ELEV-8 με την USB θύρα του υπολογιστή σας
με ένα USB καλώδιο
2. Ανοίξτε το λογισμικό ELEV-8 GroundStation. Η καρτέλα Status εμφανίζετε
πρώτη. Αν το ELEV-8 v3 είναι σωστά συνδεδεμένο θα εμφανιστεί
“Connected”στη κάτω αριστερή γωνία.

3. Όταν το ELEV-8 v3 είναι συνδεδεμένο με το GroundStation κάντε κλικ στην
καρτέλα System Test.

4. Σιγουρευτείτε ότι οι προπέλες ΔΕΝ είναι συνδεδεμένες και μετά χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά με τα κυκλικά βέλη για να επαληθεύσετε ότι οι προπέλες γυρίζουν
προς τη σωστή φορά. Πατήστε τα κουμπιά “Buzzer”(ηχείο) και “LED” για να
σιγουρευτείτε ότι το buzzer και LED ανταποκρίνονται σωστά. Το buzzer θα κάνει
ένα διπλό μπιπ και το LED α ανάψει με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Αν οι κινητήρες γυρίζουν στη σωστή φορά (σύμφωνα με αυτή που είναι σχεδιασμένη
στο πάνω μέρος του σασί, όπως φαίνεται παρακάτω), πηγαίνετε στο βήμα 8. Αν όχι
ακολουθήστε τα βήματα 5-7.

Αν οι κινητήρες δεν γυρίζουν στη σωστή φορά:
5. Κλείστε το ELEV-8 και εντοπίστε το ESC που αντιστοιχεί στον κινητήρα που
γυρίζει λάθος.
6. Διαλέξτε στη τύχη δύο (από τα τρία) καλώδια που συνδέονται με το ESC και ξεβυσματώστε τα από το ESC.

7. Αλλάξτε τη θέση των δύο καλωδίων και βυσματώστε τα πάλι πάνω στο ESC.
Τώρα θα έχετε αντιστρέψει (διορθώσει) τη φορά περιστροφής του κινητήρα.

8. Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1-8 αν είναι απαραίτητο σε όποια από τα
εναπομείναντα ESCs/κινητήρες υπάρχει πρόβλημα.

Βήμα 27: Προσάρτηση των ESCs στους δοκούς
Οδηγίες:
1. Περάστε ένα δεματικό γύρω από τη δοκό #3.

2. Πάρτε το ESC που είναι συνδεδεμένο με τα καλώδια και σφίχτε το με το δεματικό
πάνω στη δοκό.

3. Περάστε και δεύτερο δεματικό και σφίξτε το πάνω στη δοκό όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.

4. Τεντώστε και τα δύο δεματικά και κόψτε τα περισσεύματα.

5. Επαναλαμβάνετε στα άλλα 3 ESCs.

Τμήμα 8: Τελικές δοκιμές (Βήμα 28 έως Βήμα 30)
Απαιτούμενα μέρη αυτής της φάσης συναρμολόγησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα
ενώ Video του τμήματος 3 στα Ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ: (Βήμα 28 έως Βήμα 30)
https://www.youtube.com/watch?v=VVWqrH3S5iQ

Βήμα 28: Πλήρης έλεγχος συστήματος
Διαδικασίες όπλισης και αφόπλισης τουELEV-8 v3
Οπλίστε το ELEV-8 v3 πόνο όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Όταν το ELEV-8 v3 είναι
οπλισμένο οι προπέλες περιστρέφονται σε χαμηλές στροφές – αλλά μπορούν και πάλι
να προκαλέσουν τραυματισμούς ακόμα και με χαμηλές στροφές.
Το ELEV-8 v3 προς το παρόν έχει δύο επιλογές πτήσης, Stability και Manual. Η
επιλογή Manual δίνει τον πλήρη έλεγχο του sUAV στο χειριστή. Η επιλογή Stability
βοηθέει το χειριστή να πετάει με σταθερότητα εξομαλύνοντας τις εισόδους του χειριστή
Όταν το ELEV-8 v3 είναι οπλισμόνο, το RGB LED στον ελεγκτή πτήσης θα είναι
πράσινο. Υπάρχουν επίσης διαφορετικά χρώματα που αναβοσβήνουν για να
υποδηλώσουν τις επιλογές πτήσης (διακόπτης gear). Το χρώμα του αναβοσβύνοντος
LED υποδηλώνει την κατάσταση επιλογής πτήσης του ELEV-8 v3:
Αφοπλισμένο(Επιλογή Stability – Πράσινο με παλλόμενο μπλε):

Αφοπλισμένο(Επιλογή Manual – Πράσινο με παλλόμενο πορτοκαλί):

Διαδικασία όπλισης:
Για να οπλίσεις το ELEV-8 v3, σιγουρέψου ότι ο διακόπτης Gear είναι στη σωστή
επιλογή, και τότε σπρώξε και κράτησε τους μοχλούς του πομπού κάτω και προς το
κέντρο:

Το RGB LED πάνω στον ελεγκτή πτήσης θα γίνει κίτρινο: μετά από 1 δευτερόλεπτο ο
ελεγκτής πτήσης θα κάνει “μπιπ”, το RGB LED θα γίνει παλλόμενο κόκκινο και οι
προπέλες θα περιστρέφονται στο ρελαντί:
Όπλιση: (Επιλογή Stability – Κόκκινο με παλλόμενο μπλε):

Όπλιση (Επιλογή Manual- κόκκινο με παλλόμενο πορτοκαλί):

Διαδικασία αφόπλισης:
Για να αφοπλίσεις το ELEV-8 v3, σπρώχνεις και κρατάς τους λεβιέδες του πομπού
κάτω και απομακρυσμένους από το κέντρο:

Το RGB LED πάνω στον ελεγκτή πτήσης θα γίνει κίτρινο. Μετά από 0.5 δευτερόλεπτο
ο ελεγκτής πτήσης θα κάνει “μπιπ”, το RGB LED θα γίνει παλλόμενο πράσινο και οι
προπέλες θα πάψουν να περιστρέφονται.

Βήμα 29: Τοποθετώντας τους αντάπτορες για τις προπέλες
Οδηγίες:
1. Αφαιρέστε το παξιμάδι και τη ροδέλα από το πάνω μέρος του κάθε ενός
αντάπτορα των προπελών, και αφήστε τα στην άκρη για το επόμενο βήμα.

2. Τοποθετήστε έναν αντάπτορα προπέλας στο πάνω μέρος ενός κινητήρα και
στοιχίστε το με τις τρύπες στον κινητήρα.

3. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες για να ασφαλίστε τον αντάπτορα στον
κινητήρα με ένα κατσαβίδι. Σφίξτε κάθε βίδα μέχρι να νιώσετε αντίσταση και μετά
γυρίστε ακόμα 1/8 στροφή.

4. Επαναλάβετε με τους υπόλοιπους τρεις κινητήρες.

Βήμα 30: Τοποθετώντας τις προπέλες
Οδηγίες:
1. Αφαιρέστε το πλαστικό δακτύλιο που βρίσκεται μέσα σε κάθε συσκευασία μαζί με
τις προπέλες και περάστε τον μέσα στη βίδα του αντάπτορα.

2. Βάλτε μία δεξιόστροφη CW (R) προπέλα στον κινητήρα #1.
3. Περάστε τη μεταλλική ροδέλα πάνω από την προπέλα με την επίπεδη μεριά της
προς τα κάτω.
4. Βιδώστε το παξιμάδι στη βίδα και σφίξτε μέχρι η μεταλλική ροδέλα να έρθει σε
επαφή με τη προπέλα και να τη σφίξει πάνω στον ανταπτορα. Σφιξτε μέχρι
αντίστασης και μετά 1/4 στροφή.

5. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία τοποθετώντας δεξιόστροφη CW (R)
προπέλα στον κινητήρα #3. Ομοίως τοποθετήστε αριστερόστροφες CCW (L)
προπέλες στους κινητήρες #2 και #4.

Τώρα είναι ώρα να μάθετε να πετάτε!
Επισκεπτείτε το FORUM της Parallax
Το αρχικό κείμενο καθώς και τα λεπτομερή βήματα της συναρμολόγησης είναι στα Αγγλικά και βρίσκονται
στον παρακάτω δικτυακό τόπο: http://www.learn.parallax.com/elev-8-v3-quadcopter-assembly-guide .

Τα videos της συναρμολόγησης είναι:
ELEV-8 V3 Section 1: Assemble the Booms (Steps 01-05) https://www.youtube.com/watch?v=kzqc-LdnlIg
ELEV-8 V3 Section 2: Assemble the Chassis Steps (06-09) https://www.youtube.com/watch?v=Ov0Ap_IfydE
ELEV-8 V3 Section 3: Connect the ESCs Steps (10-12) https://www.youtube.com/watch?v=1p9fzxBgC0I
ELEV-8 V3 Section 4: Make the Isolation Assembly (Steps 13-16) https://www.youtube.com/watch?v=AWoSzQ5RC6Q
ELEV-8 V3 Section 5: Install the Electronics (Steps 17-20) https://www.youtube.com/watch?v=bbFokyzxp_0
ELEV-8 V3 Section 6: Software and Firmware (Steps 21-24) https://www.youtube.com/watch?v=_IRgQt9uYwM
ELEV-8 V3 Section 7: Configure the ESCs (Steps 25-27) https://www.youtube.com/watch?v=BlXkkNexXsM
ELEV-8 V3 Section 8: Final Testing (Steps 28-30) https://www.youtube.com/watch?v=VVWqrH3S5iQ

( Μετάφραση, Videos, Unboxing: Νίκος Γιαννακόπουλος gianakop@gmail.com )

